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NIEUWSBRIEF MEI 2018 
 
o Activiteiten & evenementen overzicht 

o Nieuws vanuit het bestuur 

o Afscheidswoordje van Olav Westerink 

o Nieuws vanuit de Seniorencommissie 

o Nieuws vanuit de Jeugdcommissie 

o Rabobank Clubkascampagne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activiteiten & evenementen overzicht 2018 

 

Dinsdag 5 juni    Ladies Day 
9-17 juni    Naarden Open Jeugd 
Dinsdag 19 juni   Jeugd Toss Middag 
Dinsdag 19 juni   Ladies Evening 
Zondag 24 juni   Mini Toernooi oranje / rood 
18 juni – 6 juli    Clubkampioenschappem 
7-15 juli    Naarden Open Senioren 
Maandag 16 juli   Middelbare Scholieren Toernooi 
Dinsdag 17 juli   Jeugd Toss Middag 
Woensdag 8 augustus  Thuisblijvers Toernooi 
20-26 augustus   Echtparenevenement 
Dinsdag 18 september  Jeugd Toss Middag 
Woensdag 26 september  3-4-5-6 Dubbel Avond 
Zondag 7 oktober   Ouder-Kind Toernooi 
Zondag 28 oktober   Slotfeest Vrijwilligers 
Zondag 4 november   Halloween Jeugd Toernooi 
Zaterdag 17 november   Najaarsklussen Dag 
 
 



   

2 
 

Tennisvereniging Naarden 

Amersfoortsestraatgweg 14a, 1411 HC Naarden 

communicatie@tennisnaarden.nl 

 

Nieuws vanuit het bestuur 
 
Het seizoen 2018 is in volle gang! We hebben prachtige competitiedagen achter de rug met nog één weekend te 
gaan. Met dank aan het mooie weer kon op alle competitiedagen worden gespeeld. En TVN doet het ook dit jaar 
weer heel goed, een aantal teams zijn al zeker van een eerste plaats! Ondanks dat op vrijdag en zaterdag 
thuiswedstrijden uitwijken naar de Kuil konden op enkele zondagen, doordat het park om 18:00 uur sluit, niet alle 
wedstrijden worden afgemaakt. Dat vinden wij heel spijtig en de drukte op competitiedagen heeft dan ook de 
aandacht. Ik wil de Technische Commissie bedanken voor hun geweldige inzet om voor zoveel teams deze 
competitie mogelijk te maken.  
 
Ook zien we een enorm enthousiasme voor de zomertrainingen. Met meer aanmeldingen dan ooit gaat de vraag de 
trainingscapaciteit ver te boven en hebben we enkele leden moeten teleurstellen. Ook dit heeft onze aandacht. En 
langzamerhand verschuift het vizier zich naar de toernooien, zowel de Naarden Open als onze club-
kampioenschappen zijn in volle voorbereiding! En mocht je zin hebben om je steentje bij te dragen… met name de 
“CLUKA” kan nog ondersteuning gebruiken. 
 
En jullie weten dat Olav zijn functie als kantinebeheerder per 1 april heeft overgedragen aan Nicole Derksen, die 
deze rol met veel enthousiasme en succes heeft overgenomen. Wij willen iedereen de gelegenheid geven om hem 
en zijn vrouw Antoinette te bedanken voor hun geweldige inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarom organiseren 
we een borrel op vrijdagavond 29 juni vanaf 19:00 uur.  
 
De komende maanden staat er dus van alles te gebeuren op de vereniging. Houd de ClubApp, de website en 
Facebook daarom goed in de gaten. Dagelijks verschijnen er weer nieuwsberichten en uitnodigingen voor leuke 
evenementen.  
 
Wat betreft huishoudelijke zaken kunnen we melden dat de LED-verlichting is bijgesteld waardoor de 
buurtbewoners een stuk minder overlast hebben. En het dak van het clubhuis bleek aan grondige reparatie toe. 
Omdat we ons al langere tijd oriënteren op zonnepanelen is besloten tot het aanleggen van 84 panelen. Dit zal in juli 
deze zomer gebeuren. Onze energielasten gaan daarmee verder omlaag en we dragen op die manier bij aan een 
beter milieu. 
 
Tijdens de ALV hebben we vermeld plannen te maken voor een nieuwe inrichting van het clubhuis. Inmiddels zijn 
deze plannen in een ver stadium uitgewerkt en streven we naar een herinrichting eind van dit jaar. We houden jullie 
de komende maanden op de hoogte van deze plannen. 
 
Ik wens iedereen heel veel succes met de laatste competitiewedstrijden en veel plezier op de baan. 
 
Namens het bestuur, 

Jeroen van de Kletersteeg 

Voorzitter T.V. Naarden  
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Afscheidswoordje van Olav 
Beste leden,  

Inmiddels is mijn opvolgster al enige maanden volop bezig met het barbeheer van de club. Het bestuur had een 

aantal  goede kandidaten, waaronder ook  iemand van de club.  Ik heb Nicole Derksen een maand mogen inwerken 

en wil haar nogmaals heel veel succes toewensen. 

Ik heb 9 jaar met heel veel plezier het barbeheer mogen doen en wat was het 

fijn om voor deze vereniging te werken. Ik had ook het geluk met een grote 

groep vrijwilligers te mogen werken waar ik op terug kon vallen. De openers 

en sluiters, zonder hun inzet is het bijna onmogelijk om het barbeheer te 

kunnen doen. Dank jullie wel !  

Ik wil het bestuur bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen 

wat ik van hun heb gekregen. 

Ik zie jullie snel aan de andere kant van de bar en op de baan! 

Een sportieve groet, 

Olav Westerink 

 

Vanuit de seniorencommissie 
 
In aanvulling op informatie van het bestuur willen we vanuit de seniorencommissie graag aanvullen dat de 

zomerlessen inmiddels ook zijn begonnen, en ook hier gaat het enthousiasme onverkort door: we hebben meer 

aanmeldingen dan ooit. Ook meer dan onze trainers capaciteit aankan, waardoor we ons helaas  genoodzaakt 

hebben om enkelen teleur te moeten stellen. Dit heeft onze aandacht voor de volgende wintercyclus en uiteraard 

voor volgend jaar. 

 

En langzamerhand verschuift het vizier zich naar de toernooien : zowel ons Open Naarden Toernooi (dit jaar met 

hoofdsponsor Paul Klaver Fysiotherapie) als onze interne clubkampioenschappen (Cluka) zijn in volle voorbereiding! 

Mocht je zin hebben om je steentje bij te dragen ..... met name de Cluka kan altijd nog verdere ondersteuning 

gebruiken en vele handen maken licht werk! 

 

Hartelijke groet, Jaap van Vliet 

Seniorencommissie 
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Nieuws vanuit het JBC en de jeugdcommissie  

Doe mee met Naarden Open Jeugdtoernooi 
 

 

 

 

Van zaterdag 9 juni tot en met zondag 17 juni organiseren wij het Naarden Open Jeugdtoernooi voor alle jeugdleden 

van 10 tot 17 jaar en tennissers uit onze regio! Doe mee in de categorie 10-14 jaar of 11-17 jaar  (groen/ geel) en 

schrijf je snel in via www.toernooi.nl 

 

Heb je vragen, mail deze naar: nojtvn@gmail.com 

 

Andere open jeugdtoernooien 2018 de buurt 

Open jeugdtoernooi ’t Laer (Laren) van 2 t/m 10 juni 2018 

Open jeugdtoernooi De Kuil (Huizen) van 25 juni t/m 1 juli 2018 

Open jeugdtoernooi Bosheim (Bussum) van 9 t/m 15 juli 2018 

Open jeugdtoernooi LTC De Meent (Bussum) van 14 t/m 22 juli 2018 

Open jeugdtoernooi Het Spieghel (Bussum) van 9 t/m 17 september 2018 

 

Jeugd toss 9-12 jaar: een succes! 
Het Jeugdbestuur in ACTIE organiseert deze zomer vanaf de eerste en de derde dinsdagmiddag van de maand een 

JEUGDTOSS voor alle jeugdleden van 9 tot 12 jaar. Vorige week dinsdag waren er dertien deelnemers: hoeveel zijn er 

op dinsdagmiddag 5 juni  2018? Van 16.30 uur tot 18.00 uur zijn er drie banen gereserveerd en wordt er onder 

leiding van tenminste twee leden van ons jeugdbestuur een aantal wedstrijdjes gespeeld en in spelvorm getennist.  

Aanmelding is niet nodig! 

Oproep aan alle ouders: maak uw zoon/ dochter er op attent en het jeugdbestuur zorgt voor een passende 

versnapering! 

 

Jeugdactiviteiten 2018  

Zaterdag 9 juni 2018  Naarden Open Jeugdtoernooi: doe mee! (tot en met zondag 17 juni 2018) 

Dinsdag  5 en 19 juni   Jeugdtoss 9-12 jaar 

Maandag 16 juli 2018  MIDDELBARE SCHOLIERENTOERNOOI (door jeugdbestuur) 

Dinsdag 3 en 17 juli  Jeugdtoss 9-12 jaar 

 

 

 

 

http://www.toernooi.nl/
mailto:nojtvn@gmail.com
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Middelbare scholieren toernooi 16 juli 2018 
Oproep aan alle middelbare-scholieren-jeugdleden: willen jullie maandagavond 16 juli a.s., vanaf 

18.30 uur reserveren voor ons TWEEDE middelbare scholieren toernooi? Meer informatie volgt in 

de app-groep – meld je aan! 

Max Snijders en Michiel Hendriks 

 

App-groep Jeugdbestuur 
Om alle jeugdleden nog sneller op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws of een leuke activiteit zijn wij 

de TVNaarden app-groep jeugd gestart. Ben je 11 jaar of ouder (groep 8 of middelbare school) meld je dan aan bij 

Max Snijders (06-57771571) en hij voegt jou toe! 

 

Rabobank Clubkascampagne 
Met een delegatie van het bestuur waren wij maandagavond 9 april jl. in Filmhuis Bussum en mochten wij  

€ 835,- van de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen.  Met dank aan alle leden die hun stem op TV Naarden 

hebben uitgebracht (lees hier meer) en uiteraard dank aan de Rabobank die dit weer elk jaar mogelijk maakt. Het 

bedrag zal worden besteed aan de nieuwe competitieshirts voor de jeugd. 

 

 

  

https://www.clubkascampagne.nl/cmdata/gvs/documents/GVS-Advertentie-Bedankt-voor-het-stemmen-2018-kleur.pdf
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Met dank aan onze sponsors! 
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